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VEHİP PAŞANIN İNTİHARINI 

Bir yanda Haile 
yanda Mussolini 

Selisiye, öte 
karşı karşıya 

Habeş İmparatoru "müsavi olmayan şartlarla iki 
milletin döğüşmeye devamını doğru bulmadım, 

ınilletimin hakkını Cenevrede müdafa edeceğim ,, diyor 

Mussolininin, İtalya Kralını, Habeş İmparatoru ilan etmesini 
İngilizler, zafer sarhoşluğunun bir tezahürü olarak tasvir ediyor 
A-fus .:ll!ninin bir İngiliz ga

zetesine beyanatı 

d ~us~l~ni ( Daily. ~ail ~ - adın 
.akı İngılız gazetesının bır muhabi

tınj kabul ederek mühim bir beya . 
~atta bulunmuştur . Bu beyanatın 
azı kısımlarını tercüme ediyoruz : 

h " Siyasetim J hiç. bir zaman , j 
er hangi bir surette Ingiliz impa- l 

tatorluğunun menfaatlerine bir zarar 
Vermek gayesini gütmemiştir . 

Bu husustaki siyasetim daima 
~~n.~d~r . Ve aynı kalacaktır . Yalnız 
b Utunıyetle, körleşmiş insanlardır ki, 
M Unun aksini düşünebilir . İtalyanın 
b· ısır Üzerinde en küçük bir emeli 
ıle Yoktur . 

b Muhabirin , İngilterede dolaşan 
azı sözlere göre İtalyanın impara · 

totiuğunu genişletmek ve sağlamlaş
tı~.ınak emeliyle Mısır ve Sudana 
~oz dikmiş olduğu hakkındaki süa-

tl~ne karşı Musolini şu cevabı vermiş
lt : 

b " Sizi şerefimle temin ederim ki 
u insanlar , İtalyanın daha başk ı 

Musolirıi 

M<lreşal Badogliyrmun ceph~yi tP..ftişindmı bir enstantane 

Ankara: 12 (AA) - Habeş 1 

İmparatoru Kudüste gazetecileri ka- ı 
bul ederek: müsavi olmayan bir mü
cadeleden çekinmeyi ve memleketin 
menfaatini Cenevrede müdafaa et· 
meyi doğru buldum . 

MilJetler Cemiyeti prensiplerine 
bağlı olan bir ulus muahedeleri bo
zan bir devletJe arzusu ile haritadan 
silinmı·~ ve silinmemclidir . 

Hakkaniyet zayıf ulusların kuv
vetlilere karşı himayesidir, demiş

tir . 
Ankara : 12 (A.A) - - Fransa 

İtalyaya Habeşistanın ilhakı hakkın. 
da İ~tiarzi kayıtlar bildinniştir . 

Italyan Kralının Habeş İmpara
toru ilan edilmiş olması karşısında 
Londradaki umumi kanaat Mussoli
ninin bir hükumet adamı hareketin
den ziyade zaferin sarhoşluğu tesiri 
altında kalmış bir adam gibi hare
ket etmiş olduğu merkezindedir . 
. Mussolininin bu hareketi gerek 
fngilterede ve gerek başka memle
ketlerde Milletler Cemiyetinin mu 
kavemetinc taraf dar olanların va. 
ziyetltrini tahkim etmiştir . ________ ._,_ ____________________ _ 

llliistemleke ihtirası olduğuna inanı
>'.0tlarsa aldanıyorlar .. Şarki Af
(1kada kazandığımız bu zafer şimdi 
ta.lyayı " tatmin edilmiş ,. milletler 
~tasına sokmuştur . f ngiltere ve 
lıdtarısa bunun ehemmiyetini anlama-

Japon - Çin veMançukuo 

ırlar . 

.. [ Burada Musolini gülerek şu 
502:leri ilave etmiştir : ] 
1 Müstemleke meselelerinde biz 
lalyanlarda " gayri memnun prole
~er ,, olmaktan çıktık artık biz de 

0 nservatör olacağız .. ,, 
Yapılacak sulh hakkında da Mu-

501ini şunlan söylemiştir : 

. " Yapılacak sulhun ruhu Romen 
J ~ıhniyetinin izlerini taşımalıdır . Ak

~k , topal bir sulh olamaz . Çünkü 

<:liİbeş. n:ı~s~lesinin kökünden halle
tnesını ıstiyoruz . 

Bu sulhun nasıl ki daha evvel 

r Yalnız bizim fedakarlıklarımız , yal
~~z kendi kanımız , kendi paramızla 
/~· kimseden , hiç bir şey isteme
. en halledildiği gibi haJlcdilmesini 
ıste)'Qrnz . 

Bu üçüzlü muadeleyi çözmek 
hangi yolu tutmalı? . 

• • 
ıçın 

___ ...... .._ __ 
"Şimali Çin meseleleri derhal 

ve esaslı olarak halledilmelidir. Çin 
Mançukuoyu tanımalıdır.,, Yeni Ja
pon elçisi Hachiro Arita Nankinde 
7 martta gazeteciler tarafından Şi
mali Çin meselelerinin ne suretle 
halledileceği hakkında sorulan suale 
bu cevabı vermiştir: 

B. Arita, Japonyanın Çine kar
şı harici politikasında. bilhassa son 
isyan hareketini müteakip bir de
ğişiklik olup olmayacağı sualine de 
katiyetJe "hayır,, vermiştir. 

Japon elçisi kendi vazifesi hak
kında sorulan suale de " Hirota'nın 
üç maddeJik programını mevkii file 

koyacağım. Bu hususta kat'i planlar 
yapılmıştır; fakat tatbikatta takib 
edilecek usu) tamamiyle bana bıra
kilmamıştır.,, Cevabını vermiştir. 

Sinvan Pao gazetesini 7 mart 
tarihli sayısında bildirildiğine göre 
Arita'nın matbuat mümessiJleriyle 
yaptığı mülakat hakkında Çin Hari
ciye bakanlığı tarafından mühim 
bir beyanname neşredilecektir. 

Japon elçisinin Çin makamatiyle 
Hirota üç maddelik prensibi etra
fında konuşacağı ve Çinhükı1metinin 
Mançukuoyu tanıması gerektiği şkk· 
tindeki ifadeleri bilhassa dikkati 

- Gerisi ikinci sahifede -

ARAP MATBUATI YAZIYOR 

Mısır kabinesi 

Nahas Paşa tarafından 
teşkil edildi 

YPnİ .\/ı..,ır lfoşbalrnm 

Nulıas l'oşrı 

Ankara : 11 (A.A) - Yeni Mı
nr kabinesi Vdd Partisi Lideri Na
has Paşa tarafından teşkil edildi. 

------· ------

Basın direktörlüğünün 
neşriyatı 

fE)) ropaganda ve reklam denilen 
l.r" ~eylerin bu gi:n aı tık dünyay 

idare eden büyük kuvvetler 
sırasına geçtiğine şübhe yoktur. Girift 
bir tekniği ve metodu olan bu ikiz 
kuvvet kullanmasını bilenlerin elinde 
tesir ve faydası ölçüye vurulamıyacak 
kadar büyük iki mühim vasıta haline 
g~rmiştir. Bu hususta şimdiye kadar 
eıltlerle söz söylenmiş, bu sözlerin 
doğruluğunu tarihe mal olabilecek bir 
çok büyiik hadiseler ispat etmiştir . 

Bu günün adamı artık bu kuvvet
lerin büyüklüğiinü takdir etmiş addo
lunur. 

Yalnız anlamak, bilmek başka, 
yapabilmek ba~ka şeydir . 

Dün cliınizı• basın direktörlüğü
ni:n ncşrcttigi Frcmsızca ıki mini mini 
eser geçti . l3irisi Ankara " Orman 
Çıftligi ., cligcı i Türkiye maarifi hak
kında .. 

Bu kitapcıklard ,\ verilmek istenen 
mallımat çok temiz bir baskı , güzel 
bir tertiple yerleştirilmiş , sempatik 
bir çehreye biırüıımüştür . Belki bu 
eserlerde büyük bir himmet ve emek 
yoktur . Yalnız bize basın direktör
lüğünün şimdiye kadar ol.ın çalışma
sından bahsetmek fırsatını vermiştir . 

Basın direktörlüğünün şimdiye ka
dar verdiği eserler bu müessesenin 
başında ve içinde çalışanların evvela 
fikir, ideal ve sonra aksiyon adamları 
olduğuna bizi inandırmıştır. Bütün bu 
eserlerde bilgiyle motör ve progra· 
mm muayyen bir ülkünün emrinde 
nasıl çalıştırıldığını görmek mümkün
dür. 

Tevazu içinde bir karınca sessiz
liği ve iş başarılıklığı ile çalışan bu 
ınüesşesemiz mes'ut bir anlayışın eseri 
olarak faaliyet ağırlık merkezini mem
leket dışına hasretmiştir. 

Maddi iınkaolarının darlığına ı ağ
men bu sahadaki çalışma!~ından hiç 
şüphe yok ki, Türk yurdunun, Türk 
inkilabının büyük kazançları olmuş-
tur. Biz , basın direktörlüğünün bu 
muvaffakıyetli çalışmalarında yarınki 
propaganda bakanlığımızın temelle-
rinin yükseldiğini görüyoruz . Çlinki; 
bu muvaffakıyetli çalışmalar bize is
bat etmişlir ki; Türk kabiliyeti bu en 
modern silahı da büyük bir liyakatla 
kullanabilecek kadar yüksektir. 

Nevzad Güven 

Paris müzakerelerinde 
Suriye meselesi 

Irakla İngilizler arasındaki muahede
ye hiç benzemeyen bir mtiahede esas
ları üzerinde Suriye -- Fransa anlaş

ması konuşuluyor 

İktisadi işler bakımından Suriyeliler 
çok müsait davranıyorlarmış ! 

Eşşuap gazetesinden : 

Suriyede Elkabes ve Savtülah
rar gazetelerine Paris muhabirliğini 
yapan Tevfik Vehbenin Misınn El
mukattam gazetesinde de bir mek
tubu intişar etti . Mumaileyh Suriye 
gazetel~rine askeri bahisler hakkın
da anlaşmanın tahakkuk ettığini yaz-

dığı halde daha sonraki tarihli El
mukattam mektubunda harbiye na 
zaretinin hala noktai nazarı öğren

mekte şabırsızhk gösterdiğini bil
dirmiştir. Her ikı iddianın aynı ka
lemden çıktığını bildiğimiz için bu 
tenakus hayretimizi mucip olmuştur. 

Elmukattam , mektubunda Tev
fik Vehibe harici temsil hakkında 

şunları yazmaktadır : 

lngiltere - Irak muahedesinde 
harici temsil hakkı Iraka verilmiş 
tir . lrakın mümessil bulundurmadığı 
yerlerde Irak menafiinin kimin tara
fından himaye edileceği kaydedilme
miştir . Yani Irak , mümessil bulun
durmadığı bir yerde menafiinin hi-

Vehip paşa 
İntihar etmiş diyorlar 

Vehip paıa 

Son posta ile gelen Suriye ve 
Lübnan gazetelerinin Radyo haber
lerinde : 

Habeşistanda teşkil ettiği Hin· 
denburg cephesinin de ltalyan]ar 
tarafından yarılarak ordunun dağıl 
mnsı ve İtalyan ordusunun Adisaba
bayı işgali üzerine Cibutiye sığınan 
Vehip paşa beynine bir kurşun sık 
mak suretiyle intihar etmiştir . 

Vehip paşanın erkam harbi olup 
başından sonuna kadar bütün hare· 
kata iştirak eden kaymakam Ke-

mal. d~ kumandanına uyarak intihar 
etmıştır . deniliyor . 

. ., . Şam ve Berut gazetelerinin ver 
dıgı bu haber henüz başka bir yer· 
den teyit edilmediği için ihtiyat 
kaydi~le dinlemek ve mütemmim ha· j 
berlerı beklemek lazımdır . 

mayesini her hangi bir devlet kon
solosuna verebilir . 

Halbuki Paris müzakerelerinde 
bu nokta tasrih edilmiştir . Suriye
nin mümessili olmayan yerlerde Su
riye menafiini Fransa mümessilleri 
müdafaa edeceklerdir . 

Irak - lngiltere muahedesinin 
müsteşarlar kısmında bunların İngi
lizlerden alınması tasrih edilmişti. 

Fakat MiJletler cemiyeti bu in
hisara itiraz etmiş oldutundan bu 
gün Irakta Alman,, ltalyan fen a
damları da vardır. 

Suriye - Fransız müzakerele
rinde bu müsteşarların Fransız olma 
sı zaruri olarak kaydedilmiştir. 

Müzakereler ilk zamanlarda ağız
dan yapıldığı için kolay oluyordu. 
Şimdi maddelerin ve metnin tesbi
tine başlandığından iki tarafın noktai 
nazar farkları daha ziyade kendini 
göstermektedir. Tamafih her iki ta

rafın hüsnü niyeti ve anlaşmak emeli 
kuvvetlidir. Müzakerelerin sona ka-

. ~ - Sonu üçünü sahifede -

Kamutay 
Dünkü toplantısında 

müzakerelerde bulundu 

Ankara ; 12 (AA) - Kamuta
yın bu günki toplantısında ticaret 
anlaşmasına ait kanun iJe Türk bay
rağı kanun layihası müzakere edil
miştir . 

İspanya 
Cumhur reisliği 

Ankara : 11 (A.A) - ispanya 
başkanı Azana ispanya cumhur baş
kanlığına seçilmiştir. 

Türk kuşu 

100 planörümüz 
oluyor 

Liselerd,e planörcülük 
dersleri de olacak 

Gazi terbiye enstitüsü dersleri 
meyanına planörcülük dersı de ko
nul muştur . Bu dersten iyi derece 

alamayan talebeler sımf geçemiyecek· 

Ierdir . 
Planörcülük derslerinin liselere 

de teşmili için kültür bakanlığı ince
lemeler yapmaktadır . 

Hava kurumu genel merkezi 
mevcut 40 planörün yüze iblağ edil
mesini ve binaenaleyh daha 60 tane 
yapbrmağı düşünmektedir . · 



ahife : 2 Türksözü 13 M1yıs 1936 

A manya sila.hla 
siia.h 

Üç yılda 60 milyar 
-- -

yoı·. 

n yor. 

frank 

}'azan : Vinston Churchill Halk evimizde Morfin satan doktor' 1 

1 
1 

- . 

J,onrlrn Mektubu _____ .. ___ _ 
Iı~giltere bütçesi 

Silahlanma için 42 
milyon İngiliz lirası 

harcanacak 

Bu onbeş günlük mektuplarda 
vahim mevzular üzerinde yazmayı 
tecrübe edeceğim. 

Bu artış Alman milletinin bir Kapi
talisatioin gayesi ile para harcamış
olmasından başka bir sebebe atf 
olunamaz . 

Hummalı bir faaliyet var i . 
Halkevimizin spor komitesi tenis AhmedHamdı ve morfin kullanan Keti 

hakkında verilen mahkumiyet kararı 
temyiz mahkemesince tasdik edildi 

Londra - İngiltere Maliye Na· 
zırı, "Çemberlayn. ın yirmi bir Ni· 
sanda Avam Kamarasına verdiğı 
bütçede bir takım vergilere zam ya· 
pılması Meclisde ve Matbuatta uzuo 
tesirlere konu olmuştu . 

Bu dafa dünyanın en mühim, en 
büyük İşi hakkında yazıyorum. 

lnsanlann günddik işlerini yap 
tığı, sokakları doldurduğu, işlerine 

g;ttiği, futbol sahalarını, ;;inema sa· 
!onlarını istila ettiklerini görüyoruz. 

Heyecanlı başlıklarla dolu gaze
teleri okuyorlar. Acaba bu gün bu 
insanlar hadiselerin aldığı ehemmi
yetin farkında oluyor, ve harici kuv
vetlerin işleri, zevkleri, saadetleri, 
huriyetleri elhasıl bütün sahip olduk. 
!arı ve sevdikleri şeyler üzerinde ya
pabileceği tesiri anlayabiliyorlar mı? 

Ben yalnız bir şey görüyorum .. 
Fakat günden güne biraz daha va· 
him: 

Almanya her gün biraz daha ge
niş, biraz daha ilmi ve hiç bir mille
tin şimdiye kadar yapamadığı bir 
şekilde silahlanıyor. 

Ben efkariumumiyeye karşı olan 
vazifemi yapıyorum. Daha ewelce 
yapmış olduğum gibi şimdi de işte 

bu efkariumumiyeyi ikaz ediyorum. 
Bunun için de müphem hüküm

ler değil doğru olduğuna inandığım 
hadiseler ve :ıdetler gösteriyorum. . ·' 

* 
Hitler rejimi silahlanmak için ne 

kadar para harcayor ? bunu bilmek 
çok güçtür. 

Rayiştağın bütün hisapları israr· 1 

la doludur. Biitçe yoktur. Ne matbu / 
at tenkidi, ne mebuslar meciisinde \ 
münakaşa .. Hakikatı keşfetmek bize 
düşüyor. / 

Aylarca evvel Alrnanyanın yalnız 
1935 yılında, harp hazırlıklan için 1 

60 milyar frank harcamış olduğunu 1 
1 

haber venniştim. ! 
Hakikaten baş döndürücü olan 

bu mikdarın doğruluğunu ve netice 1 

olarak söylediklerimi isbat için dört 1 

şeyi tetkik edelim: ı 
Rı-smi ve yarım resmi raporlara 

köre, 1933 Martı ile 1935 Haziranı 
arasında Almanyanın borcu 45 ve 
Alman vergileri 30 milyar frank 
artmıştır ki, ceman 70 milyar frank 
yani tam on iki milyar 227 milyon 
Rayşmark yapar. 

ikinci bir tetkik bize bu muazzam 
mikdarın hakikattan daha çok aşağı 
olduğunu gösterecektir. 1 

Almanyada her muameleden, ba
liğ olduğu mikdarın onda biri nisbe ı' 
tinde bir pul resmi alınmaktadır. I 

Bundan başka bu effetler üç ay 
vadelidir. Bu vadenin hitamında ka- j 

bili temdit alup tekrar pul resmi alınır. 
Pul emisyonundan anlaşıldığına i 

gere <;denecek effetlerin mecmuu se-
kiz milyon mark tutmaktadır. il 

Fakat bu mikdar 1935 de 18 
milyar 3 milyon marka çıkmıştır. Bu 
para üç senede normal masraft:ın 

fazla olmak üzere silaha sarfolun
muştur. 

Üçüncü tetkik de şudur : 
Hitler rejiminde milli ekonomi 

hükumet tarafından sıkı bir nizama 
tabiğ tutulmuştur. Bilhassa hususi 
müesseselerin &arfiyatı Alman hü
kumetinin tasvibine bağlanmış

dır. Fakat ilk maddenin azlığı yü 
zünden Alman hükumeti, doğrudan 
doğruya veya bilavasıta silahlanma 
noktai nazarından yapılmak şartiyle 
hususi müesseselerin r, uazzam sar. 
fiyat yapmalımna müsaade etmek
tedir . 

* * 

Bunun en bü v ük delili, bu artı. 
şın hiç bir parası tabii istihlakteıı 
gelmemiş olmasıdır. Ne ücret art
mış ve ne de hayat bahalılığında 
değişiklik olmuştur. Bundan başka 
ayni devrede bütün bitmiş istihsal 
maddelerinin - istihlak maddelerin· 
den başka - toptan fiatı düşmüş. 
tür. Halbuki buna mukabil istihlalk 
mahsulünün fiatı ise his edilecek de
recede artmıştır. Buda bize şunu is· 
bat eder : Alman gelirinin artmış 

olması Alman hükumeti sarfettiği 

parayı harb hazırlığı için harca
mıştır. [ Almanyanın neşrettiği yıl
lık istatistikte gösterilmiş adetlere 
nazaran üç sene içinde Almanyanın 
geliri 19 milyar 900 milyon mark 
artmıştır. Binaenaleyh bu para da 
harb hazırlığına harcanmıştır . ] 

Şimdi, okuyucuları Almanyada 
sarf olunan ve Alman gelirinin ar
tışını gösteren adetleri tetkika da
vet ederim . 

* * 
Bütün bunlar şimdiye kadar gö

rülmemiş bir derecede tahripkar o
lan silah ve ölüm makinesi imaline 
harcanmıştır . 

General Göring'in dediği gibi bu 
iş için beş milyon akıllı, çalışkan ve 
cesur Alman geceli gündüzlü çalış
maktadır . 

Bütün bunlar sulhperver olanla 
rın nazannda hiç olmazsa bir at ko
şusu ve yahud bir katilin muhake· 
mesi ve bir gazetenin her gün oku· 
yucularına verdiği zabıta vakaları 
kadar yer tutmalıdır . 

Bütün bunlarla ne demek iste
niyor? Her halde bu bir şaka de
gildir. Fevkalade bir şey hazırlanı
yor. Bütün işaretler tehlikeli bir 
haber veriyor . 

Karanlıklarda kırmızı ışıklar par
lıyor. Sulhperver insanlar sakınsın!. 
T? m dikkatli ve hazır olacak bir ze· 
mandayız .. 

Tarsusta 

Romalılardan kalma şehir 
kanalizasyonundan istifade 

düşünülüyor ---
Yeni Mersin arkadaşımız da şu 

satırları okuduk : 

Bir tesadüf neticesi meydana çı
karılan Romalılar devrinden kalma 
kanalizasyon kollarının araştırılma· 
sına devam edilmektedir. Henüz ana 
kol bulunamamışsa da şimdiye ka
dar meydana çıkmış olan şebeke 
kanalının şehrin bir çok semtlerine 
uzadığı ve bugünlerde esas ana ko
lunda meydana çıkacağı sanılmak

tadır. Kanal harç ve büyük taşlarla 1 

yapılmış genişliği bir buçuk, yüksek· 

yerini tamaınile ikmal ettirmiş ve 
açılışını yapmıştır. Sahanın açılışı e
vin spor kolu başkanı Dana Yur
da Tapan tarafından yapılmıştır. 

Sahada tenis faaliyetleri de baş
lamıştır. 

Resim sergisi : 

Ar komitesinin resim kursu fa 
afiyetlerine devam etmektedir. 

Resim kursunun sergisi, Mayısın 
23 ünde törenle açılacaktır. 

Serginin herhalde çok beğenile
ceğine şüphe yoktur. 

Halkevi bahçesi : 

Son günlerde halkımız tarafından 
her yerde tercihen ragbet bulan 
Halkevi bahçesinde istirahat vaziyeti 
ve meşrubat tamamen mevcut oldu
ğu gibi hoparlörle gi.\zel muzik te 
dinletilmektedir. 

Bundan sonra ev bahçesinin ge
celeri de açık bulunması için, ·bahçe. 
ye muntazam elektrik tesisat ve ter 
tibatı yapılacaktır. 

izinli memurlar 

İkametgah göstermek 
mecburiyetindedirler 

Senelik ve sıhhi izinlerini kullan
mak için mezuniyet alacak memur 
lar , mezuniyetlerini nerede geçıre 

ceklerini bildireceklerd r . 

Bu suretle , fevkalade ahval 
zuhurunda memurların vazifeleri ba
şına hemen dönmeleri kolaylaştırıl

mış olacaktır . 

Tekaüt kanununa 
fıkra eklendi 

bir 

Tekaüt kanununun 45 inci mad
desine şu fıkra eklenmiştir : 

Şehit olarak öldüğü iddia olunan 
kimselerin mirascılarının mahkeme· 
lerden aldıkları veraset vesikaları 
ile hazine muvacehesinde yapılmı

yan muhakeme neticesinde aldıkla
n ilamlarda gösterilen şehitlik keyfi· 
yeti resmi kayıtlara uygun değilse 
hazine , mahkeme hüküm ve kararı
nın iptalini davaya selahiyattardır . 

Tayyare şehidleri 

Ihtif ali için güzel bir 
program yapıldı 

15 Mayısda yapılacak olan tay
yare şehidleri ihtifali günü için Ku
mandanlık güzel bir program hazır
lamıştır. 

Şehidlerimiz layik oldukları hür
met ve sevgiyle ve büyük bir tören
le anılacaktır. 

!iği de iki metre kadardır. Ana lağım i K 
bulunduğu zaman bir mütehassıs ça anunlar ve tadiller 
ğırılarak tetkik ettirilecektir . 

Belediye bütcesine bu yıl kana
lizasyondan istifade için tahsisat Bir cild halinde toplanacak 
koymuş olduğundan Tarsus az bir B b k ı ki b k ı ki b" t .. . . . aş a an ı ara a an ı ara ır a· 
masrafla yuz bınlerce !ıra sarfıle meyi · k ·11· 1ı··k· t d . . • . mım yapara mı ı u ume zamanın a 
dana gelmesı ımkanı olmıyan bır ka k k l t d"ll · · ki · . . çı an ' anun arın a ı erını ve e - erı-

nalızasyona sahıp olacaktır . · ı·k 1 b k ı kl b" 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

l\1erkez eczanedir 

nı a a a ı a an ı arın ır araya 
toplayarak bir eser vücude getir
mnlerini bildirmiştir. 

Dördüncii tetkike gelince : Bu- ı 
da Almanyanın son Üç }ıl içinde 
nonnal geliıinin artmış olmasıdır. 1 :---------·----..ı 

Eserin vücuda getirilmesindeki 
sebeb halkın kanunları bizzat bilme· 
sini temin etmek ve bu suretle hal- ı 
kı vasıtalar elinden kurtarmaktır. 

Şehrimiz Doktorlanndan Lavuta 

Ahmed Hamdinin Keti isminde bir 
kadına morfin sattığı ve bu husu

sun Adana Adli ihtisas mahkeme· 
since sabit olduğunu yazmıştık . 

Doktor Lavuta Ahmet Hamdi, 
2 sene hapis ve iki sene meslekten 

mahrumiyetine ve 250 lira ağır para 
cezasına, morfin alıp kullanan Keti 

Uydurma rapor 

Tanziminden dolayı bir 
tapu memuru ve ihtiyar 

heyeti ağır cezaya verildi 
Karaisalı tapu memuru Tahsin , 

incirli Ahmet veresesine bir ev ve 
bağ için mahallinde keşif yapmadan 
hilafı hakikat rapor tanziminden ve 
Bürücek ihtiyar heyetinden üç kişide 
bu raporu tasdikten , ehlivukuf Malı 
mut ismindeki adamda hilafı haki· 
kat beyanattan dolayı idare heyetin· 
den lüzumu muhakeme kararı almış 
lar ve evraklariyle beraber ağır ce
za hakyerine verilmişlerdir . 

• 

Avukatlık kanunu 

Avukatlık kanunu projesinin üze
rinde 'uğraşan İstanbul bürosu bü
tün Avukatların bu husustaki nok
tai nazarlarını sormuştur. 

Dörtyol 
Kaymakamlığı 
Erzin Nahiyesi Müdürü Adil Ci

ğerci oğlu, terfian Dörtyol Kayma -
kamlığına tayin edilmiştir . 

adındaki kadın da 6 ay hastahanede 
mevkufiyete mahkum olmuşlardı . 

Suçlular, Adli ihtisas mahkeme
sinin bu karanna itiraz etmişlersede 
vaki itirazlan şayanı kabul görülme 
miş ve Mahkemei temyizce ihtisas 
mahkemesi kararı tastik edilmiştir. 

Dün gelen tastik kararı mevkuf 
bulunan Ahmet Hamdi ve Keti'ye 
tebliğ edilmiştir 

Polislerimizin 

Maaşları arttırılacak 

lçbakanlığı tarafından hazırlanan 
Polis teşkilat kanun layihası Ka
mulaya verilmek üzeredir. 

Layihaya göre; Merkez memur
lukJrrı kaldırılmakta ve ünvanlarda 
değişiklikler olmaktadır. Layihaya 
bağlı kadro ile, polis adedi çoğaltıl
makta ve maaşlarda birer mikdar 
arttırılmaktadır. 

İnhisarlarda tahviller 

Şehrimiz İnhisarlar baş müdür 
lüğü ziraat ve yaprak tütün şubesi 1 

amiri İbrahim kral Koca eli baş 
müdürlüğü sicil şubesi amirliğine ve 
yine inhisarlar mamulat şubesi amiri 1 

Fahri Gürgan da Bursa inhisarlar baş 
müdürlüğü satış şubesi amirliğine 
naklen tayin edilmişlerdir. 

Vazifelerinde güzel m~sai ve mu 
hitlerinde iyi bir sempati hasıl eden 
bu iki zata yeni vazifelerinde de 
başarılar dileriz. 

Evkaf memurin müdürü 
şehrimizde 

Evkaf umum müdürlüğü memu
rin şubesi müdürü Kenan, dünkü 
trenle şehrimize gelmiştir. 1 

1 

Bütçede yapılan bu arttırma 

acunun siyasal durumu neticesi ola· 
rak Milli müdafaa masrafının art· 
tırılması karşılığı tutulmuştu. Mun· 
zam vergiler başlıca idhalat güın· 

rüğüne ilave edilen bir lngiliz l i rası 
başına üç peniyle çaya zammedileo 
bu birkaç peni milyonlarca lngiliı 
lirası varidat getirecektir. 

lngiltere'de, umumi buhrandao 
sonra yıldan yıla ekonomik duru· 
mun düzelmesi , son yıllarda baŞ· 
ka memleketlere nazaran, bir refah 
derecesine gelmiş ve bütçe varidatı 
daima tahmin edilen rakamı geçml 
ğe başlamıştı. Hatta geçen yıl bir 
takım vergilerde birkaç peni ten· 
zilat bile yapılmıştı. 

Öyle olduğu halde varidatta 
görülen artıklık birkaç peni'nin da· 
hi ilavesiyle Milli Müdafaaya kırk 
iki milyon lira zam yapılmasına 
müsaid görülmüştür. 

lngiltere'nin 1936 - 37 bütçesir; 
varidat kısmı 798,381 ,000 ve mas· 
raf kısmı 797,897,000 lngiliz lirası 
olarak tanzim edilmiştir. Burad~ 
varidat lehine 484,000 lira bir faz· 
!alık görülmektedir. 

Maliye Nazırı bütçeyi Avaoı 
Kamarasına arzederken Milli Müda 1 
faa tahsisatını arttırmak için ver- . 
gilerde zam yapmağa mecbur ol· 
duğunu ve çünkü zamanın normal 

1 

olmadığını lngiliz milletinin emni· 
yeti ve lngilterenin menafii uğ"run~ 
bu yükü kabul edeceğini açıkca sör 
lem işti. 

lngiltere geçen birkaç yıl için k U 
silahları azaltmak hususunda öna• 
yak olacak hareketlerde bulunmus· 
ken bu sene silahlarını arttırmak 

için 42,000,000 daha zam yapma· 
ğa lüzum gördüğünü bildirmiştir. 

Geçen seneki tahsilat cvvelkı 
seneden 36,000,000 lira fazla 

1 

olduğuna göre, ufacık bir zamla 
bu 42 milyonun temin edileceği 1 

tabiidir. 
Çemberlayn bütçe nutkunda : 

Japon - Çin ~e Mançukuo: 

"Emniyetimiz rahatımızdan evvel ı 
gelmelidir" Demiştir. Bunun manası 
çaya ve gümtük varidatına ilave 
edilen birkaç peniyi ağır görme-
mektedir. o 

13u sene başda Hab ş ıııosele İ 
olmak üzere siyasal havadaki bu- ı 

!anıklık yüzünden lngilizler birkaç 
kalem varidatta yüzde bir nisbetin· t 
de fazla bir vergi vermiş olacaklar· 
dır. 

- Birinci Sahifeden artan -

celbetmiştir. 
Çinin selahiyettar bir devlet 

adamının söylediğine göre Çin hü

kumeti Japon elçisiyle Çin - Japon 
münasebetlerinin düzeltilmesi işini, 

ancak son aylar zarfında dış siyasa 
bakımında neşrettiği beyanname 
!ere uygun bir çerçeve içinde mü
zakere edecektir. 

Arita martın onuncu günü Ge
neral Çiyan • Kay • Şek'i ziyaret 
etmiştir. Bu, Japon elçisinin Başku
mandana ilk ziyaretidir. Beşkuman- ' 
dan Arita'yı o gece akşam yeme
ğine alıkoymuştur. 

Çin - Japon diplomatik münase- I 
betlerinin yeniden teessüsü işinde 1 

Japonya Hirotanın üç sene prensi
binin Çin tarafından kabul edilmesini 
şart koyacaktır. 1 

Tokyoda çıkan Nichi gazetesine 
göre bu, Başbakan ve Dış işleri Ba

kanı Hirot'nın daha müsbet olarak 
tatbik etmek istediği dış siyasasın
daki esas noktaların en miitekamil 
şeklini ifade edeceektir. 

Bu üç prensip şöyle hülasa edi 

lebilir : 
Genel ekonomik kriz üzerine 

Çinde Japonya aleyhindeki faa-
liyetin tamamen kaldırılması; Çinin ı geliri azaldığı vegeçim güçleştiği p 

için bir takım vergiierde de tenzilat 
Mançukoyu tanıması; Çin, Japonya yaparak bütçesini indirmiş olan in-
ve Mançuko a<asında ekonomik iş giltere 1931 yılındanberi yıldan yıla 
birliğinin tesisi . işlerini düzeltmiş ve bütçesini de l 

Bu gazete B.Hiratanın yeni poli- tekrar kerte kerte artırmıştı. Bu 
yılın ( 42) milyonluk zammı o gi~ 

tikasındaki diğer notları da şöyle 
diş üstünde siyasal duruma bağlı 

sıralıyor : bir atlamadır. 1 

1- Japonya Mançukonun bey- 1 Beşaltı yıldanberi lngiltere sa· b 
nelmilel mevkiini daha kati bir şekle nayi ve ticaretinin gelişmesi ve :! 
sokmak için gayret sarfedecektir. Bu genişlemesi genel savaştan ewelki l 

ı derecede deg· ilse bile başka illere l münasebetle Japonya ile Mançuko 
göre göze çarpan bir refah yaşa· s 

arası~da siyasal , ekonomik , askeri ı yışı meydana getirmiş olması böyle 
ve saır bloklar teşkil edilecektir. i büyük ölçüde bütçeye zam yapılma· 

2- Japonya Rusyanın şarki As. sını mümkün kılıyor. 
yadaki tahşidatını kaldırması üze- 1 Yeniden silahlanmak iç. ın büt· 
rinde ısrar edecek ve hudutların ta· ı · çeye bukadar çok para koyarken 
· · ·ı J ı · aldeki bal k lngilizler ( biz geçen yıllarda tesli- • 

yını ı e apon arı~ şım . ı - 1 hatı durdurmuş ve milli Müdafaa 
çılık hakları ve saır meselelerı sulh- j b··ı · · lt t k B k ''l 

• • •• 1 u çcsını aza ınış ı . aş a ı. er ~ 

perv.er hır şekılde muzakere ve hal- ı bu örneği takib etmedi . Silahları it 

letmıye çalışacaktır· bırakma işi suya düştü, bütün siya· 1 • 

3 - Japonya Çinin komonizme sal havalar bulandı . Onun için biz 
karşı kati tedbirler alması üzerinde de tekrar öilahlanmağa mecbur ol-
ısrar edecektir. duk ) diyorlar. 



Türksözü Sahife : 3 ---- ·-

* 

Yaz~n : FERiD CELAL GÜVEf\I 

sı 

Gömü 1 

1 
. 1 

Ni· - Haydi Sarı oğlan biraz da- kır; heybenin bir gözüne çömleği, Ö- ı 
a· 

jx-i'a 'ha h K d H 1 tekı" go"zun·· e de bostandan kopardı-:;·, . . ., .. a.. ara ayan... a, se · 
ya·~ı göreyim ! .. ğı karpuzları yerleştirmişti, yürürke~ 
uıı . Çakır, sapana koşulu öküzlere ayakları birbirine dolaşıyor, diz bağ-

~ı.r Yandan bağınyor, bir yandan da ]arının çözüleceğini sanıyordu, şa-
ma~ındeki mesele vuruyordu , Sapa- kaklarındaki damarlar zonklayıp du 
la: ~ .. demiri katı bir yere saplanmış ruyor, hiç bir şey gözüne görünmü-
rt 'uzier bunu bir türlü söküp çıka- yordu ,. Köyün önündeki kahvede 
n· tnıyorlardı . oturanlara acele acele selam vere-
nı· ç 1 Çakı akır; sapanı yere bıraktı, zor- rek geçti. Kahvede oturan ar ~ 
]~~~.maktan acıyan avuçlarım birbirine ra bir şeyler söylediler ama:. O, hıç 
iliz fjrerek kendi kendine : birisini işitmedi . Öküzleri kuyunun 

t - Nafile, bu taşı sökemiyecekler, teknesine, eşeği de doğru~a ~~n ya-
Yordu . nındaki örtmenin altına surdu, hey-

an V d .. . 
ru· akit; öğleyi geçmiş. gölgeler beyi kendi elile indirip amın uzerın-
aş· :aınaya başlamıştı . Güz güneşi ha· de duran kerevetin başı ~cuna _koydu 
ah Yı hala dalga, dalga oynatıp ka- ve kansına sıkı sıkı tenbıh ettı : 
atı•aştırıyor, sıcak hava zorlukla yutu· - Sakın heybeye. s_en do~unma. 
rıt~~ordu . Yorgunluktan kesilen ö- Onu yarın şehirdeki ~ı~ım Halıl ho-
ir füler karınlarını şişire, şişire solu- caya götüreceğim · lçınde karpuz 
n· brlardı . var . 

Çakır;. sapanın ucuna bir daha Danaların, ineklerin sesleri dur-
wı i<ıpıştı, öküzleri bir daha zorladı, ne muş, ortalıktan el etek çekilmiş, her
a· ıaptıysa kar etmedi, taş; demire ka- kes erkenden uykusuna dalmışb, Ça-
rka tutuyor yerinden bir parçacık ol- kır kulağının çrmlhsından başka hiç 
naun kım ld d ç k • 1 bir ses işitmiyor, gözü bir türlü uy-

~ ı amıyor u. a ırm anın- af 
esi. n buram buram sızan yapışkan ku tutmuyordu, arasıra etr mı iyi-
s· ~ ter damlaları gözlerinin içini bü- ce gözetleyip dinledikten, kansının 
sı r acısile haşlıyordu . iyice uykuya dalmış olduğuna içi 

O b f b k ı· inandıktan sonra elini yavaşca çöm-alek' sapanı ir tara a ıra tı, e ın-
z· kıı mesesi bir tarafa altı, sapanın }eğin içindeki altınlara uzatıyor, bir 

a l~ığı taşın yanına gitti, sapanın <;tVUÇ alarak ay ışığına tutup bakı-
nı letnırj bir kanş kalınlığında dört kö- yordu · 
a e bir taşın altına saplanmış kalmış- Kimbilir kaç yüz yıl toprak al-

ı l' b d b tında kalan, parlaklıV.ını kaybetme-r- .. aş; eski ir uvar taşına en ~ 

J.
1 
Yordu, dört köşe kenarlarında bir yen üstü kabartma . tasvirlerle dolu 

al ta kabarmış insan kafaları görünü- bu paralar; Çakır'ın gözünde cilve-
i· 0 rdu .. Çakır sapanın ucunu taşın leşen, oynaşan kanatlarını açarak 

. a :asından çekti, iki elini bu aralığa durgun su kenarlarındaki söğüt dal .. 
r karak gücünün yettiği kadar zor· lan l.izerinde bir yandan öbür yana 

~dı, taş yerinden bir parçacık ol- sıçrayan güzel sesli, sarı an kuşlan 
le lın kımıldamıyordu .. gibi cana geliyor, biraz daha açıkta 
a• ı... dururlarsa her birisi bir tarafa da-
ş• t'o.endi kendine : 

gu ılacak sanarak korkusundan tekrar 
k - Çakır, bununla oynamanın sı 

~sı d .. ·ı H k . . . b"t' · çömleğin içine atıyordu . a. egı ... er es ışını ı ırıyor, 

~Ydi sapana san! ! 
ki Fakat, bu beyaz dört köşe mer
la :er, Çevresinde bazı yerleri kop
a Uş Yanm adam kafaları, üzüm sal
ği l'llları İçini tatlı tatlı gıcıklamaya 

. ~ladı, öküzleri, sapanı, işini bir ta
j 
1 

a bırakarak uzaktaki zeytin ağa
e an~ d?ğru koşup dayanıklı bir par
sı ~ esıp döndü .. Sapan demirinin 
e .,.tığ 
• lek·ı Yere ağacın bir ucunu soktu, 

l 1 Ucuna kamını dayayarak taşı 
si or aınağa başladı . 
ı· 

1 
1' aş artık yerinden oynamış bir 

r. taf a devrilmişti ,. Çakır gözlerine 1 
..- ıan 
1
• td·amadı . Çukura bir daha başını 1 

r· ~ 1
• ~~rnızısı solmuş, kenarları sıy- j 

. ll'ıış ırı bir karpuz büyüklüğünde 
it .. 

e Çoınlek, bir kafa tasına yan da-
i ~llnı~ş yatıyordu .. Çakır, elini uza. 
t bır türlü onu alamıyordu .. 
• Başını yukarı kaldırıp etrafını 
a ~eden inceye süzdü, uzakta köylü

e ~\ı tarlalarım sürüy.orl~~' bir ç~.b~n 
u lı arlannı dereye ındırıyor, bu tun 
- tılar u I k l ··d··v··h ,, , agaç ar, aya ar gor ugu er 
1ı Y, batan güneşle gümüşlenip ya-

ııı d.. . d u k "d' b· "ntze ogru ayıp gı ıyormuş 

• •I ı görünüyordu, kafası birbirine 
~ i eyenıediği bir takım şeylerle kay-

111~ ~uruyor . Bu küçük çukur o
e , dıbıne inilmez, bir uçurum kor-

İe su Veriyordu , 1 

~ Çakır, basına yakın uçan bir kuz~ • llcl • 
'tn korkup yere kapandı, sıcak~ I 

Ptak yüzünü daladı, bir taşın siv- ı 
. ~ 1 ~u alnının ortastna çarptı, başı-

" . ~la yerden • kaldırdı, bütün göv-
• l"liltı' 0 

• 1 çukurun üzerıne tekrar attı ... y d .. k an yatmış sapanın emırıne 
Şaltı lı ··k·· it güneşi vurmuş par yor, o uz-

I ... ~eviş getirerek bekleşiyorlar: 

*** 1 

Akşam suları kararmıştı ... Ça- 1 

- Sonu var -

lrakda isyan 

Eşşaap gazetesi yazıüor : 

Royterin Kahire muhabiri Fırat 
mıntakasındaki kabilelerin müsellah 
bir isyan çıkardıklarını, Irak hüku· 
metinin 21 tayyare ile bunları bom
bardman ettiğini, 340 kişinin tevkif 
olunduğunu ve isyannı tenkil edildi· 

ğini bildirmiştir . 
lrakın Berut konsolosu şu tebli-

ği neşrcttirmiştir : 
Elreınite ve Elumaradaki isyan 

hakkındaki haberler mübalağalıdır. 
Mesele oradaki aşiretlerin yağ· 

macılığa teşebbüslerinden çıkmıştır. 
Askeri kuvvetler Salı 1sabahı asileri 
çevirmişlerdir , Bu mıntakada Örfi 
idare ilan edilmiştir . 

Asilerin reisleri şartsız teslim ol
muşlardır . Her tarafa muvasala te
min olunmuştur . 

Elkabes gazetesine göre: Bağdad
dan aldığımız bir mektupte Iraktaki 
isyan hakkında dönen şayialar yazıl· 
maktadır. f syana sebep olarak İranla 
Irak arasındaki münasebatın inkita'i 
gösterilmekte ise de bazı kabilelerin 
benimsediği bazi arazinin hükumet 
tarafından bu kabilelere rakip olan
lara verilmesinden çıkmış olduğu 
haberine inan91ak daha doğrudur . 
Dahiliye veziri Frat mıntıkasına git
miştir. Asiler demir yolunu bozmuş
lardır., bazı su sedlerini yıkarak o
rayı su altında bırakmışlardır. Basra 
ile Bagdad arasında muvasala 
kesilmiştir. ordu, tayyarelerle tedip 
h:ırakatını deva·n etmektedir. 

Bir akıştan Ürperen 
Okyanuslar 

Bir akıştan ürperen Okyanuslar! .. 
31 sahifelik iki tabloda ayrılmış 

Küçük bir eser .. ilk tablo , - Bir 
akıştan ürperen Okyanuslar -
ikinci tablo - Neden ağladın - .. 
Yazan : Necmettin Necip Esin_ 

Genç öğretmenlerimizden Nec
mettin Necip Esin'in , küçük , fakat 
temiz bir tab içinde işlenmiş duru 
hissiyatını haykıran bu kitap, ulusal 
bir senbol terennüm ediyor ki , 
eser , kendini zevkle okutabiliyor .. 

- Viyana kapılan - başlıklı 
şiirin, bütün güzel mısraların içinde, 
daha güzel daha çekici bir parlayışı 
var . Bilhassa üçüncü kıta !.. Bu , 
ulusal gururun çiçekli bir terennümü
dür .. Keza - Gazi Reis - ve -
kahraman Adanalı - başlığı altındaki 
mısralar!.. 

Ve bilhassa yedi ile giden üç kıta
lık - Türbe - yi eserin bir mihrak 
noktası diyebiliriz !.. 

İkinci tablonun dördüncü şiirin
de , şairin ~ir Akrostişi var .. Yedi 
yedi giden bu üçlük iki kıtada , ak. 
rostiş zaruretinin pürüzleri hiçte his 
edilmiyor .. - Dağ yolcuları -

Paris müzakerele
rinde Suriye 

- Birinci sahifaden artau -

dar iyi gideceği umulmaktadır. 
Paristen Elkabes gazetesine ya

zılıyor: 
Suriye murahhas heyeti Türkiye 

zamanında ve manda devresinde ec-
nebi şirketlere verilen hukuk ve im
tiyazları kabul etmiştir. Buna muka-
bil Fransa, bu hukuktan memleket 
iktisadiyatına zararlı olanlanların ta
tilinde Suriye heyetine yardım vad
etmektedir. 

Milletler cemiyetine girecek her 
hangi bir devletin umumi ve hususi 
ittifaklara hürmetkar olması şarttır. 
Şirketler bu husus kaydi içine girer 
Suriye heyeti ecnebi şirketlerin hu
kukunu tanımağa sevkeden mühim 
sebeplerden biri de bu şarttır. Ma
mafih bu şirketlerden memlekete 
faideli olanlar da vardır. Suriye ve 
lubnan bankası bu güne kadar ik-

Asri sinemada 
13 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 

küçük Jak eserinden alınmış 

Bugün 

Pek 

Gaston Roudesin 
Harikulade bir filmi 

( Yavrum ) 
Ayrıca : ( Ufa ) jurnal 
gündüz iki buçukta umuma tenzilatli 

matine iki film birden 

Vahşiler hücum ediyor 
Çingeneler -kralı 

yakında : Günahkar kız !. .. 
6852 

başlığı altındaki yedi yedilik iki kıt 
ada , hüsranlı bir hissin Jirik bir ifa
desidir .. 

tisad işlerini canlandırmak maksadile 
yerli hazinelere 110 milyon frank 
ikraz etmiştir. Sonra her sene yerli 
hükümetler bu bankanın kazancından 
21,400,000 frank alup açık bütçele
rini kapatmaktadırlar. Bu banka me
murlannın yüz de 87 si yerlilerden 
13 ü ecnebilerdendir, Banka Fransa ı 
- Suriye müzakerelerinin iyi netice 
veımesine çok çalışmaktadır: Çünki 
herşeyden evvel memlekette siyasi 
istikrarı zaruri görmektedir. Esham 
ı>ahiplerine bu güne kadar 22-46 
frank kar vermiştir. Banka, esham sa
hiplerini kazandıfmakla beraber Su- 'ı 
riye iktisadiyatını da göz önünde 
tutmaktadır. 

1 TAN Sinemasında 1 
---------------- ( 

Küçük kitabın ikinci kısmını , 
şairin , içli bir elem tablosu diyebi 
liriz . 

Üslub , başlı başına ne lirik , 
ne pastoral , ne didaktik !.. Her 
mısra , bütün üslUb çeşnilerinden 
hisse almış , ılık ... Akan bir halita!.. 

Nihad Ta ngüner ___ .......... ___ _ 
1 

Irak-İran müzake-1 
releri kesildi 

Elkabes gazetesinin Bağdat mu· 
habirinden : 

Paı1ste müşterek mesalih üzerin 
de anlaşma olmuştur, Suriye hüku-
meti kendi arazisindeki varidat ser
bestçe kullanacaktır. Suriyede Lüb
nanın müşterek mesalih işlerini Fran
sa temsil edecektir. 
~~------...-·------~~~ 

Kadastro müdürlüğün -
den: 

Sanyakup mahallesinde keçili oğ
lu çıkmazı sokağında 21 vergi kapu 
numaralı olup Ali zevcesi Emişin 
iken mukaddema vefatile kızı Ay
şeye ve badehu Ayşenin de vefati e 
oğlu Hüsnü ile kızı Münevvere intİ· 

kal eden bir bap hanenin zeminine 
ait tapu senedi ve kaydı olmama
sına mebni kadastro kanununun su-
reti tatbikine ait nizamnamenin 49 
uncu maddesi ahkamına tevfikan 87 
adanın 41 parseli olan bu mülk üze 
rinde zikredilen vereseden başka bir , 
hak iddia eden varsa ilan tarihinden 
itibaren iki ay zarfında Kadastro 
komisyonuna müracaat eylemeleri 
ilan olunur. C. 

Y almz tek bir isim 

Harry Baur 
En büyük muvaffakıyetini teşkil 

eden film 

Gaip Fener 

Yeni İran Sefirinin tayinini mü
teakip İran Irak müzakerelerine tek 
rar başlanmıştı. Müzakerelerden iki 
memleketi dostluk bağlariyle birbi
rine ısıntıracak neticeler beklenir
ken son zamanlarda konuşmalar bir 
daha başlamıyacak şekilde inkıtaa 
uğradı. Sonunun ne olacağını tah
min etmek mümkün değildir. İşlerin 
ceryanma vakıf olanların anlattıkla
rına nazaran müzakerelerin inkitaın
da en mühim sebeb Irak ile Necid 
arasında imzalanan ve Yemenin il
hakı da beklenilen Arap Birliği itti
fakının imza edilmiş olmasıdır. İran 
Hükümeti böyle bir Arap cephesi
nin vücüda gelmesini iyi karşılama
mıştır. O daha ziyade İran-Türki
ye 1 Afganistan ve Irak Şark ittifa
kına taraftardı ve bununla Irakı di· 
ger Arap memleketlerinden ayrılık 
istiyordu. Zaten Iraktaki bazi İran
lı unsurlar ve onlarla e] birliği eden
ler ittifakın imza edilmemesi için çok 

çalışmışlardı. ~caba eski Arap-A- ı emsalsızdır 
cem mucadelesı başlamak suretile 
tarih tekerrürmü edecektir ?. ı--~-------·6•8•3•6 __ _ 

de 

-
Diş ağrıları • • 

ıçın 
---------

Yegiıne ilôç Nevrozindir. Herkesin cebinde 

3 ıanelik yeşil kutulardaki Nevrozinden 
bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 7 

Bu akşam 
Sinema meraklıları ve sinema severler sinemanın en şöhretli artisti 

hareket ve canlılık timsali büyük sanatkar 

( Doglas F airbanks ) ın 
fevkalade bir surette temsil ettiği bütün kendini sevenleri fazlasi]e mem

nun edecek son eseri olan 

(Aya Aşık) 
isimli mükemmel filminde alkışlamıya koşunuz. Sizlere tam iki saat heye· 

can ve güzellik zevkini tattıracaktır 
Beraber oynıyan ; Ateşin ve güzel yıldız 

Bebe Daniels 
Pek yakında : 

Siyah gözler filminin yaratıcısı 

Harry Baur 
çok kuvvetli Dramatik bir eser olan 

( Gaip fener ) 
de emsalsız bir muvaffakıyet kazanacalcbr 

6845 
______________________________ .... ______________________ .... 

Alsaray sinemasında 
12 salı akşamından itibaren en güzel proğ

ramlarından birisini daha sunuyor 

1 
Bir fakir delikanlının 

Mümessili : 

Mari Bel 
2 

Umumi istek üzerine 

hikayesi 

büyük 
Türkçe 

Leblebici 
film 

Horhor 
Gelecek 

.., 
program • 

• 

6845 

Kara Yılan 

--------------~---------------------------------
Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ • 
EC ZANES!NDEN ALiNiZ • 

UCllZlıll.f.i ooGRlllsUit ! IDlll Diş macunu ae yıkayınız. Fıab her yerde ıs ku~ştur. ~ıı 

1·--~--------------------.,...ıı--..-~~~ 5370 285 



Sahife : 4 Türksözü 13 Mayıs 1936 

Adana Borsası Muameleleri 
Meraki zade Mahmut vasiyetini tenfiz heyetinden: Seyhan defterdarlığın 

Satılan Mikdar Cl Sl - 1iıı az ı En çol.. 
_ ~ -- ~· .... K. S. 

Kapımalı pamuk · ~,="""'===-L==== 
=Piyas! _ _Parlaıt_ı _.,-- 34 -34,50-- --·-------I 

No Tarihi 

155 T.evvel 929 

Mevkii 

incirlik 

105 Mart 934 Kumluk 

Cinsi 

tarla 

arsa 

Miktarı 

(49) dö. 

(1360) met· 
re murabbaı 

Hududu 

Gün doğusu Artin iken hazine 
batısı Artin iken Mehmet kıh-

• lesi bağdat demiryolu 

Taktir olunan kıymet 

Beher dönümü 
1 O lira 

Beher metre murabbaı 
1 bir lira 

Doğusu Suphi paşa vereseleri 
batısı kuyumcu Ali ve kısmen 
Meraki Mahmut kıblesi tarikiam Piza~a temizi ., ı· ----------1 

iane 1 
- ------ıı------ -----1----------1 _in ne 2 35,50 j poyrazı inhisar idaresi anhan 

Seyhan ırmağının bırakıntısı 
rak hazineye ait mahallerden 1 
ziran 936 dan itibaren 31 M 
938 tarihine kadar iki sene za 
kaldınlacak kum, çakıl 7-5-, 
tarihinden itibaren 15 gün müd. 
açık artırma yolile müzayedeye · 
nulmuştur. isteklilerin 1512 lira 
hammen bedelin 0/0 7 ,5 teminat 
çasını yatırmak ve şartnamesini 
mek üzere defterdarlık satış ko~ 
yonuna müracaatlan ilan olunur • 105 

" " 

_Ekspres -·--- ----------I 
Klevlant -----:ı·---- ----------I 

YAP.\C';I 

Beyaz __ .......;.' ----1~;50 1 --·ı--------

" 
(762) metre 
murabbaı 

ve kısmen kiremitçi Avni 
Doğusu Meraki Mahmut ve ki · 
remitçi Avni batısı tarikiam 
poyrazı Abuzar Mustafa ve Ah-

Beher metre murabbaı 
75 kuruş 

9-13-17-21 68 

-Siyah ----- ----------I 

(,.Jt.,I l 

_Ekspres 1 

met kızı Naciye ve Hayriye ve 
Cumali ve kısmen kiremitçi Avni 
kıblesi kuyumcu Ali hanesi 

Bütün sinema meraklılannın sal' 
tının hayranı olduklan artist 

Harry Baur 
iane 

-Yerıi"Yemlik.. -----•----------
!-----•------------.. -,,Tohumluk-,-, - ---- 3 

.~'"'.""':"~~~-1--~~~~~-i 
HUıiLHAT 

Cins, mevki, miktar ve diğer vasıflan yokarda yazılı Meraki zade Mahmuda ait gayri menkuller satışa çıka
nlmış olduğundan talip olanlann 0/0 7,5 teminat akçasile birlikte 28 Mayıs 936 perşembe günü saat 10 da be· 
lediye mezat salonunda Meraki Mahmudun vasiyetini tenfize memur heyetimize müracaat eylemeleri ve fazla 

(Gaip Fener) 
• şaheserler şaheseri filmde 

-~---6837 ~ 
Buıtda~ Kıbrı_s __ _ 

tafsilat isteyenler münadi Hanifi çavuşa verilmiş olan artırma kaimelerini görmeleri ilan olunur . 6847 
- __ , ___ _,, 

,. Yerli _ 4,55 ___ ------ ----------1 -------....... --~-._.,,.....,...... ___ ~.,....,_,.._ _ __,_...,,.........,...,...----------.....-·-----------. ...... ----. ...... -......,,,, 
,. __ m_en_t~an_e ___ 

11
_4,82.5 • ~ 

-~:~1ya _ 2•82.s_-·,---~------~---------_-_-.· ı BELEDİYE iLANLARI 1 
Delice 

-Ku_ş_y_e_m_i _____ , _____ , ______ --·-------I ı-------------------------------·~------------J 
-Keten toh_u_m_u ___ _ 

-----1------ ------ --·-------· Mercimek 

1 
__ S_is_am _____ .;;....·· --:......;;1~6,50 / 

u l\ 

Birer sene müddetle icara verilmek üzere açık artırmaya konulan Kar
şıyakada belediyeye ait (5) numaralı dükkanla, hükumet avlusu içinde üst 
kattaki 67 67 67 67 67 numaralı yazıhanelerin isteklisi çıkma-- - - - -

,E.;; =--:.-~-· __ :-.n_ı_ıh_" ______ -·~~~=-~--- 1----------I 1 2 3 4 5 dığından arttırma günü on gün uza· 
tılmıştır . 

C'C l"Iİ1:1' ~llr(IH •• 
-" >· ı-,.------------1------.::. -= ,..,ınııı ., 
E c -.-.-. -c;;;;ı ------ -750 

ihalesi Mayısın 25 inci pazartesi günü öğleden sonra saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

~~ __ tltH HJfl\.'t-'I _

675 
___ ----------I 

;. ...... .. 
f' E,-.-,,..,.;,-~-~-.-,,-.. -.-. -----~- - ---!·--------- 1 

İsteklilerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur.6851 
-

.\ •f· .. 1 
f_ı,,,..ıphJ 'Jt·lµıalSOiıtı 

12 1 5 I 1936 
~."''"'" ....... 

K•mlıl)U •<" P.ra 
1~ Haııkaroru11uı Hhn111ıı;1tr . 

ıı"'" 1 6 48 _ı ·:_··-· -:-------ı --.:.;I(::..) l-

Belediye temizlik işleri hayvanatı ile hasta, ve cenaze arabaları hayva 
nalının bir senelik yem ihtiyacı olan 70,000-130,000 kilo saman;35,000-
55,000 kilo arpa ve 35,000 - 55,000 kilo yulaf açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır . 

M •) ,. 'v &d..J ı - 6 ,-17 -.ll_a_, ~:.,."-'".,...' _ı.. _____ ı _ __:l:.. 97 
•--~-------11-6 -,-

00
- lırHnk··trc.11.,,,..,, 

""1.-nıuıuz \ udt'Jı --- _ -· 1 :ıı.-rıuı ··111~1111. 62S-

Arpa ve yulafın muvakkat teminatı yüzer, samarun muvakkat teminatı 
yetmiş beş liradır. 

ithıl hn:l.'l 4 98 l> ---'ı-12'--9> --------- __ 
11 

_,_
57 

oı • .r "",\mrrıkdu,. _ .. _.....=. 
l\..-\llO•k İ'ııtok. .. l11v1tı• 2 

ihalesi Mayısın 28 inci perşembe günü saat on beşte belediye encüme
ninde yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün bele· 
diye yazı işleri kalemine ve ihale günü de teminatlarile belediye encüme· 
nine gelmeleri ilan olunur. 6850 13 17-22-27 

Seyhan Defterdarlığından • 
• 

Kapı No. Mevkii 
47 Keçeciler C.Yeni otel civarı 
17 

24 25 

9 

10 
24 

,.. " it 

Babıtarsus yeni otel karşı-
sında 
Babıtarsus Edirne hanı ya
nında 

Kemeraltı camii C. 
Abidin paşa caddesi 

il " 
1 

61 
63 
20 
18 
24 
29 

Karasoku Seyyar şube altında 

186 
11 
13 
59 
55 
50 
57 
63 

76 
27-85 

8 

6 
2-11 

53 
37 

120 
118 
53 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " il " 

Kömür pazarı civarı 
Kapalı çarşı civarı 
Zifirciler çarşısı 

" " 
Köşkerler içerisi 

" " 
" " 
" " 
" " 

Pekmez pazarı 

Un pazarı 

" 

" 
" 

Sipahi pazarı 

" " 
Yağcamii civan 

Taşçıkan sokağı 

Siptilli 18 
2 Müze civan eski mahfe! altında 

Cumhuriyet oteli C. 
14 İcadiye mahallesi 
4 Karşıyaka 

Müstecirinin ismi 
Boştur 

Yasin 
Kahveci Şükrü 

Muzaffer 

Kunduracı dede 
Cumhuriyet Fb. satış şubesi 
Saraç Ali 
Ka·1tarcı Hüsnü 
Boştur ı 

Seyyar satıcı Mustafa 
Dökmeci Şahin 
Silahçı Ahmet işgalinde 
Hulusi 
Mehmet Ali 
boştur 

" 
Köşker Ziya 
Antakyalı Şükrü 

Hasan oğlu Ahmet 
boştur 

Veli oğlu Bekir, Ahmet 
oğlu Mehmet 

Sureti istimali 
Eskici dükkanı 

Bisikletçi dükkanı 

Kahvehane 

Kokucu ( ıtriyat ) 

Eskici 
Un satış şubesi 

Saraç dükkanı 
Demirci " 

dükkan 
dükkan 
dükkan 

garaj 
Sandalyacı dükkanı 

Manifaturacı 
" 

boştur 

" 
köşker dükkaru 

" 
" 

boştur 

" 

Çaycı Rahim 
Pastacı Şeref 

Arap Sait oğlu Ganinin 
işgalindu 

Kahveci dükkanı 
Sebzeci dükkanı 

Hane olarak 

boştur 

berber Selim 
boştur 

Zaman oğlu Ahmet 
Edip 
Mehmet Ali 
Antakyalı Mehmet 
Abdulgaffur 
boştur 
Muhiddin Kandı 
Kalak oğlu lsmail 
Ahmet oğlu Bekir 

Mağaza 
berber dükkaru 

boştur 
kahveci dükkanı 

dokumacı dükkanı 
Mobilyacı 
dükkan 

sebze komisyoncusu mağazası 
Mağaza -Ardiye 

hıhafiyeci 
Mağaza 

Ciyerci 

Senelik mu • 
hammen ican 

25 00 
50 00 
35 00 

25 00 
100 00 

20 00 
25 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 

150 00 
10 00 
10 00 
50 00 
40 00 
50 00 
25 00 
50 00 

20 00 
15 00 
50 00 

25 00 
20 00 
10 00 
10 00 
80 00 

210 00 
35 00 
75 00 

100 00 
60 00 

125 00 
15 00 

Yukarıda mevki ve cinslerile muhammen bedelleri yazılı 36 parça dükkan ve mağazalann birer senelik 
ica~lan !lan ta~hind~n itibaren 18 gün müddetle açık artırmaya çıkanlmıştır. Taliplerin 0/0 7,5 teminat akça· 
larıle bırlıkte ıhalenın yapılacağı 26-5- 936 tarihinde Salı günü saat 15 de defterdarlığa müracaatlan ilan 

Adana İnhisarlar baş mü
dürlüğünden : 

1- G. Antep inhisarlar başmü· 
dürlüğü ile müskirat fabrikasına ve 
başmüdürlüğün mülhakatı olan Ki· 
lis, Besni, Maraş, Pazarcık , Nizip , 
Birecik, Suruç, Urfa, idarelerine ve 
Narlı ve Akçakoyunlu mahallerine 
gelecek ve buralardan muhtelif ma· 
hallere gidecek mamul ve yaprak 1 

tütün, müskirat, tuz, ispirto ve so
malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıklan, sandık tahtaları, boş 
şişe, boş bidon ve boş çuvallar ve 
diğer bilumum eşya ve malzemenin 
1 Haziran 936 dan 31 Mayıs 937 
tarihine kadar icra edilecek nakli
yatı 5-5-936 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle iki kısma aynlarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır . 

3- ihale 25 - 5-936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 16 da 
G. Antep inhisarlar baş müdür· 
lüğünde toplanacak komisyon huzu· 
runda yapılacaktır. 

4- Talipler bu ilanın yapıldığı 
inhisarlar idaresine müracaatla şart
nameleri alabilirler . 

5- Birinci kısım nakliyatın mu
hammen nakliyesi (13500) lira ikinci 
kısmın muhammen nakliyesi (7 500) 
liradır. istekliler her iki kısım için 
ayn ayrı zarf vereceklerinden bi· 
rinci kısım için (1015) lira , ikinci 
kısım için (57 5) lira muvakkat tc· 
minat akçası yatırılacaktır. 

6 .. istekliler eksiltmeye gitme
den evvel şartnamede aranılan eh· 
liyet ve kabiliyet vesikalannı ibraza 
mecburdurlar . 6849 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Tilt 

6748 15 

tfs 
il] 

ır 

=-------~----~-----------------"'. ılo 

SOCONY - VACUM~u~ 

Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her t 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

lly 
ıes 

'al 
lrıd 

• 

2-6 - 7-11-13-15-19-21-23-26 

--------·-----· # 

Seyhan Cumhuriyet müd-ı' dei Umumiliği makamında teşe~ 

d • edecek komisyon tarafından ilt 
eı umumiliğinden : ) 

1 
edilecektir . ıı 

1- Adana Cezaevinde bulunan 1 4- Şartnamedeki tarifat d3ifne 
mahkum ve mevkuflar için düz kır- 1 

sinde (1050) lira teminatı muvalı en( 
ma buğday unundan verilecek bir alınacaktır . it, 

senelik ekmek miktan (200000) iki 5- Kapalı zarf usulile yapıl3' " 
yüz bin kilodur . eksiltme teklif mektuplan 29-S'raı 

936 perşembe günü saat (14) de'~v 
2- Bu işe ait yapılmış olan şart· J 

dar Cumhuriyet Müddei Umuıni I 
name parasız olarak cezaevi direk· ,ı.' 1 makamına verilmiş olacaktır.68 ş 
törlüğünden verilecektir. lJ-l6-19-22 llıi 

3- işbu eksiltme 13- 5- 936 drııı 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 

ve kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmış olup 29-5-936 cuma 

________ , _________ ,,,,, 
Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer ev, 
olurıur. 6826 8-13 19-21 -------...; .1 günü S<Jat (15) te Cumhuriyet Müd· Adana Türksöıü matbaası 


